
A samozřejmě všichni víme, že v areálu učiliště jsou 
i průmyslové provozy a na odpady se proto musí 

obzvlášť opatrně, i když nájemcům věříme, že mají 
všechno pod kontrolou!

Firma Aquaconsult, která naši kanalizaci a čistič-
ku provozuje, odpověděla zastupiteli Kaštánkovi na 
jeho písemný dotaz, že skutečně došlo bez jejího 
vědomí k pumpování velkého množství odpadu do 
kanalizace a ta se proto dostala do kritického stavu.

Druhým vážným problémem bylo, že kanalizace, 
která prochází kolem učiliště, musí být přečerpána 
na křižovatce ulic Jana Bašty a Pode zděmi (Zámecký 
park). V plánku dole jsme to nazvali přečerpávačka. 
Určitě jste již zpozorovali bílo-červené zábradlí a 
poklop v poli, na kterém hospodaří pan Zeman. Pod 
tímto poklopem jsou dvě čerpadla, která musí při-
tékající odpad vyčerpat o něco výše, aby pak mohl 
pokračovat samospádem kolem Staré školy a dále 
k čističce. Podle našich informací se tato dvě čer-

padla pod tím ohromným náporem přehřála, jističe 
je odpojily a fekální odpad musel proto odtékat pře-
padem do strouhy a pak dále do Bělečského potoka.

Pakliže k tomu skutečně došlo – a četná svědectví 
to potvrzují – mohly být ohroženy zdroje naší pitné 
vody, které  jsou  v  propustných   vrstvách  a  v  jen      

4 metrové hloubce ve Vlencích!
O to závažnější je, že činnost obecního úřadu se  

nezaměřila na minimalizaci případných škod, určení 
přesného rozsahu havárie a hlavně na úplné a kva-
litní informování všech obyvatel Litně a Vlenců. Tak 
jak je v Litni zvykem, chovají se teď všichni jak kluci 
když rozbijí mičudou okno a pak se trapně vymlou-
vají a lžou. Znečišťování našeho životního prostředí 
už totiž dávno není kavalírský delikt, ale může mít 
za následek velice nepříjemné finanční tresty. A to 
je dobře. Zastupitelé za Nezávislé zařadili tento bod 
k projednání na zasedání Zastupitelstva 19.11.2015. 
Věříme totiž, že stále více lidí chce být minimálně 
pravdivě a úplně informováno o dění kolem sebe a 
svádění odpadů do kanalizace resp. potoka jim není 
ani trochu jedno. Plánek, mapu a další dokumenty 
najdete na webu Nové Litně www.novaliten.cz.

Jiří  Vodička, zastupitel

V pondělí 26. října, ještě před slavnostním spuštěním kanalizace, zažívá Liteň svou první havárii čističky i kanalizace. Dle našich informací dává pan Havelka 
vyčerpat velké množství odpadu z jímek v učilišti přímo do kanalizace. To odporuje jednoznačně kanalizačnímu řádu. A to z dobrého důvodu. Nejen, že složení v těch-
to jímkách nebylo prokázané, jak požaduje kanalizační zákon, ale každá čistička má jen velice omezenou možnost, jak přimíchávat kaly z žump k tomu, co kanalizací 
přiteče. Toto množství bylo zjevně mnohonásobně překročeno.

Život v Litni plyne klidně a nevzru-
šeně. Ale jen naoko. V poslední době 
jsme byli svědkem hned třech mož-
ných katastrof, které, pokud by se 
skutečně staly či odhlasovaly, by 
negativně poznamenaly většinu oby-
vatel obce. Přitom by stačila jen chvíle 
nepozornosti, trocha lenosti okoře-
něné lhostejností nebo naivní důvěry 
ve stávající vedení obce a jejich dobré 
úmysly.  

Mohli jsme tu mít občany dvou kate-
gorií – ty, kteří tu ještě nebydlí, ale 

už by měli papírově nárok na více pit-
né vody než ostatní. Málem jsme kvůli 
nedbalosti obecního stavebního tech-
nika Havelky nezkolaudovali čističku, 

což by znamenalo ztrátu miliónových 
dotací. A do třetice se zastupitelům 
Nové Litně s podporou paní Marcínové 
podařilo odvrátit ohromné a nepro-
myšlené zadlužení obce na desítky let 
dopředu. Jak se takové „skryté“ kata-
strofy dějí? Dnes si popíšeme první 
dvě.

Představte si, že jste zastupitelem/
zastupitelkou. Svojí práci pro obec bere-
te vážně, zodpovědně se připravujete na 
každé zasedání, pečlivě čtete podklady 
(pokud tedy jsou a dostanete je včas),  
hodiny svého času věnujete přípravě 
návrhů, které by zlepšily život v Litni. 

pokračování na straně 3

Za starosty Klimenta se v Litni spo-
řilo a sem tam něco prodalo. V kase 
obce se tak sešlo 19 milónů korun, 
které mohly být smysluplně vyna-
loženy na rozvojové projekty v obci.

Pod vedením dua Horák–Havelka 
(obecně se jim říká HH-System), kte-

ří si s naprosto nekritickou podporou 
zastupitelů Fiřta, Slance a Marcínové 
dělají na obci naprosto, co chtějí, se 
peníze logicky velice rychle rozkutálely. 
Třikrát se zvýšila cena čističky a kanali-
zace, podivně upravené a zjevně cinknu-
té smlouvy s krajským úřadem (o těchto 
smlouvách jsme již psali na jaře) způso-
bily vícenáklady za miliony korun! Ani 
jedna věc nestojí tolik, kolik se ve smlou-

vě dohodne. Pod vedením HH-Systému 
už rok čelíme jednomu zdražení za dru-
hým.

A v této situaci se zastupitelům dostá-
vali na stůl podklady pro zasedání 22. 10. 
2015. Pan Fiřt, který dodnes v zastupitel-
stvu téměř nic neudělal a vynikal spolu s 
panem Slancem naprostou pasivitou, prý 
z vlastní vůle zjistil výměry všech místních
komunikací v Litni, šel za firmou Spektra 
v Berouně a nechal si zpracovat odhad, 
že asfaltování těchto cest přijde na 53 
miliónů korun. A teď – prý opět z vlastní 
vůle – předkládá návrh, aby si HH-Systém 
mohl tyto peníze půjčit od banky, zastavit 
přitom většinu obecního majetku a cesty 
vyasfaltovat.

pokračování na straně 2

Mnozí už více než rok sledují zejména na internetu dění kolem nás. Oslovují 
nás, dávají nám podněty na řešení věcí, které ovlivńují naše životy a mnohdy nás 
trápí už dlouhá léta. Ti, co nemají přístup na internet, nebo jen omezený, si nám 
stěžují, že se k nim informace dostávají jen obtížně a zprostředkovaně. Proto 
jsme posbírali nejpalčivější a nejaktuálnější témata a poskytly je všem v tištěné 
podobě. Skoro by se chtělo říci: „Vítejte v Matrixu!“ Je to jinak, dostává se Vám 
do ruky Liteňské zrcadlo. Vítejte na palubě.

Kromě tohoto výtisku se Vám dotávají do rukou i filmy, v nichž jsou zachyceny ty 
opravdu největší problémy a kauzy, které nás v Litni a okolí trápí. Máte-li k jakému-

koli tématu co říci, budeme rádi, když je zašlete na e-mail lienske.zrcadlo@email.cz.
pokračování na straně 4

Neutralita pomáhá zlu

Havárie čističky. Fekálie v Bělečském a Stříbrném potoce? 

Pitná voda jen pro vyvolené?
Neuvěříte co všechno se v Litni mohlo stát.

53 miliónů dluh?
Tak to vám pěkně děkuju!

Liteň v recesi
Krátká zpráva pro obyvatele Litně a dlouhá výzva vedení obce o přehodnocení 

návrhu rozpočtu, a to nejen směrem k navýšení veřejných investic.

Jak   se   vlastně   stane   to,   že   člověk,   jako   jsem   já   nebo   vy,   rezignuje   na 
správu věcí veřejných a uzavře se ve vlastní bublině, v lepším případě v prostoru 

vyplněném rodinou a snad i přáteli, nebo alespoň sousedy a dávnými spolužáky.
Pravda, kdo se chce dnes v době „neomezených možností“ a informační hoj-

nosti zabývat něčím, co nepřináší úplně hned výsledky a hlavně by ho to stálo 
spoustu drahocenného času a úsilí, navíc dnes i to nejdůležitější, nejsou za to 
peníze. Vždyť už jsme se všichni minimálně jednou veřejně nadchli pro velkou 
změnu a víme,   jak  to dopadlo. Tak  proč  vlastně?  Právě proto, že usilování 

pokračování na straně 4

foto: Filip Kaštánek
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...pokračování ze strany 1

Je to samozřejmě pohádka a nikdo soudný nevěří 
tomu, že pan Fiřt je skutečným původcem návrhu. 

Situace je naprosto jasná. HH-Systém se snaží po 
spotřebování všech peněz, které bývalý starosta pan 
Kliment naspořil, zaopatřit si peníze nové, které by 
mohl stejně bezstarostně a za podivných podmínek 
vydávat. Bez účinné kontroly ze strany spřátelených 
firem a zastupitelů, kteří bez mrknutí brvou odmávají 
naprosto cokoliv.

Budeme samozřejmě bojovat do posledního dechu 
proti tomu, aby tato partička nezodpovědně zadlužila 
nejen naše děti, ale i vnuky. Zadlužila výhradně z toho 
důvodu, že není ochotná a schopná produktivně praco-
vat, snížit neúměrné výdaje obce (u nás je 15 zaměst-
nanců, ve stejně velké obci Ořech zaměstnanci pouze 
dva!), vypracovat včas strategický plán a žádat o dota-
ce (obec Lety dostala jen letos na místní komunikace 
dotaci 9,2 miliónu korun a my ani pětník!), ….

A samozřejmě i nám, laikům ve stavebnictví, je 
jasné, že asfaltování cest bez funkční dešťové kana-

lizace povede jen k dalším problémům, protože voda 
se nebude vsakovat, ale pohrne se z kopce dolů! A i 
my, laici ve stavebnictví, vidíme, jak chaoticky a bez plánu, tečou 
statisíce korun na příklad do ohavných nástupních ostrůvků 
u autobusových zastávek, které vznikly tím, že našim „stavba-
řům“ z HH-System nedošlo, že lidé nebudou moci vystoupit z 
autobusu, když se zvednou silnice novým asfaltem. Pánové 
Horák s Havelkou totiž zaplatili – s podporou svých věrných 
zastupitelů – frézování původních silnic v celé šíři a délce, ale 
každý, kdo má oči vidí, že toto frézování ve skutečnosti v plném 
rozsahu neproběhlo. Peníze z obce jsou fuč?! No tak si teď 
půjčíme! Souhlasíte snad vy, aby si takoví lidé půjčovali na 
vaše konto a zadlužili obec – a vás s ní – na desítky roků 
dopředu? Jestli ano, tak nedělejte jednoduše nic. Nechoď-
te na zastupitelstvo a nevyvíjejte na vládnoucí zastupitele 
žádný nátlak. Anebo se pořádně hlasitě ozvěte!

Milan Odstrčil, Liteň

Na tomto místě vám chceme přinášet různé 
zajímavosti z liteňské historie. Vyhledáváme v ar-
chivech staré písemné zmínky o Litni a okolí a zde 
se s vámi o ně podělíme. Z dnešního hlediska se v 
archivech najdou pravopisné a stylistické chyby. 
Kvůli auteteticitě to tak schválně necháváme.

V roce 1895 sepsal v Berouně Pavel Papáček Prů-
vodce po Berouně a okolí. Neopomenul se zmínit, 

i když relativně krátce, také o městysu Liteň: Od Karl-
štejna směrem jihozápadním za dobrou hodinu dojdeme 
do městysu Litně. (887 obyv. v 100 domech), v níž rozsáhlý 
Doubkův pivovar, který valnou část zdejší krajiny zásobuje. 
Kromě toho poplužní dvůr a veliký lihovar. V zámku cen-
né obrazy (Hynaisovy, Brožíkovy, Ženíškovy). V nádherné 
hrobce rodiny Doubkovy (ve které odpočívá známý dr. 
Hamerník) fresky od Pirnera a socha Myslbekova. Na hřbi-
tově pochován paleontolog dr. O. Novák. Svatopluk Čech 
strávil mládí v Litni a chodil zde do školy. Josef Řezáč a B. 
Třebízský zde kaplanovali. S okolních vrchů, hlavně se Ša-
moru (35 minut) pěkná vyhlídka.

Lukáš Munzberger, LiteňPohlednice z počátku 20. století zachycuje tehdejší podobu Nádražní ulicea liteňského náměstí.

Provizorní most přes Bělečský potok v Zadní 
Třebani byl zbourán po prázdninách. Už 3 měsíce 
jezdíme po objížďkách a těšíme se na Nový rok, kdy 
má být hotový nový most.

 

Bohužel to zatím nevypadá, že nový most oprav-
du stát bude. Pokoušeli jsme se zjistit, co brzdí 

výstavbu nového mostu, ale zatím neúspěšně. posí-
láme proto dotaz na správce komunikace podle §106 
zákona o svobodném přístupu k informacím, aby-
chom zjistili, proč se 3 měsíce na stavbě téměř nic 
neděje.  

Každého jistě napadne otázka, proč stavbaři riskují 
náhlé ochlazení a nechávají stavbu mostu doslova na 
poslední chvíli. Situace je pro obyvatele okolních obcí i 
samotné Třebaně o to nepříjemnější, že souběžně probí-
há stavba kanalizace ve Svinařích. Řidiči jsou tak nuceni 
jezdit po opravdu úzké silničce na Hodyni nebo riskovat 
dlouhé zdržení na železničním přejezdu v Karlštejně.

Filip Kaštánek, Běleč

Střípky z historie Litně

Most přes Bělečský potok. Bude ještě letos?

53 miliónů dluh? Tak to vám pěkně děkuju!

ilustrace: Liteňský pupík

foto: Filip Kaštánek
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Všichni jistě chceme žít v malebné, upravené a moderní obci. A proto jsme 
rádi, že tu máme Nezávislé, kteří navrhují pro Liteň, Běleč, Leč a Vlence desítky 
zlepšení, obstarávají kontakty a peníze, ale neváhájí ani přiložit ruku k dílu, jak 
je to jen možné. Je to vlastně rok od chvíle, kdy usedli Nezávislí v Zastupitelstvu 
Litně. Protože přistupují Nezávislí ke své práci aktivně a od počátku přemýšlí, co 
udělat, jak přispět „svou trochou do mlýna“,  povedlo se dotáhnout do úspěšné-
ho konce návrh Jirky Hrácha na čerpání dotace ČEZ na alejovou výsadbu stromů.

 

Následně se členové Nové Litně pokoušeli zatáhnout do diskuze také všechny 
ostatní a najít místo, kde by alej mohla růst. Nakonec se ukázal jako nejreálnější 

nápad Filipa Kaštánka a byla vybrána cesta od Staré školy kolem Johny servisu smě-
rem na Běleč k místu, jemuž se říká Na stráňkách. Šárka Marcínová pomohla s admi-
nistrací dotace a dohlédla na splnění termínů. Lenka Jelenová se chopila organizace. 

Výsledkem společné práce vlády a opozice v Litni je datum 7.11.2015, kdy se 
Nová alej vysázela. Toto datum by mělo být počátkem a jakousi symbolickou                                             
metou z několika důvodů. Jsou to první stromy po desítkách let, které obec
nechala vysázet. Stromy symbolizují život a jsou odkazem na několik generací

 dopředu. A měly by také symbolizovat počátek skutečné spolupráce mezi vládou 
a opozicí. Je to první skutečný výsledek práce nového Zastupitelstva. Jako druhý 
výsledek lze spatřovat v existenci Demografické studie a Strategického plánu.  

Při sázení ovocných a okrasných stromů v Nové aleji mezi Starou školou a 
Stráňkami se sešel velký počet členů Nové Litně, zaměstnanců obecního úřadu i 
ostatních sousedů. Jsem přesvědčen, že když vedení obce a obecní úředníci ukáží 
ještě vlídnější tvář než doposud, mohou vznikat další symbolické aleje a pokra-
čovat sbližování znesvářených stran. Podmínkou je však větší úsilí a pracovní 
nasazení vedení obce.

Celkem tedy přes 60 jabloní a hrušní nám teď zkrášlí a zpříjemní procházku z 
Bělče do Litně a opačně. Jedná se o staré tradiční odrůdy jako je Panenské české 
(vynikající na mošty, ve sklepě vydrží až do června) nebo Parména zlatá (excelent-
ní na vánočním stole, prastará anglická odrůda kořenité chuti). A cesta s měkkým 
povrchem je každopádně perfektní nejen pro hobby běžce, kteří chtějí trochu 
ulevit kloubům ve srovnání s během po asfaltu. Neváhejte a přijďte si to zkusit!

Filip Kaštánek, zastupitel a president spolku Nová Liteň

...pokračování ze strany 1
A najednou, uprostřed prázdnin, bez jakékoliv 

předběžné dohody a varování, přijde 12.8.2015 email 
od asistentky starosty: „Dobrý den, posíláme pozván-
ku a podklady k Mimořádnému veřejnému zasedá-
ní č. 10 konaného dne 20.8.2015 od 19.00 hod. S 
pozdravem ÚM Liteň“. Bod zasedání č. 6 je „Uzavření 
dodatku č.2 se společností Stříbrný potok s.r.o.“  „O 
co jde?“, bleskne vám hlavou. Mimořádné zasedá-
ní se svolává kvůli opravdu důležitým a urgentním 
věcem, které nesnesou odkladu.

Kopii smlouvy, kvůli které se toto narychlo svola-
né zasedání uskutečnilo, si můžete přečíst na www.
novaliten.cz. Sami posuďte, zda jsou přání soukromé 
společnosti Stříbrný potok natolik urgentní, aby se 
jimi zastupitelé museli zabývat mimo domluvené 
termíny konání zastupitelstva. A především, nakolik 
jsou požadavky ve smlouvě vůbec oprávněné.

Ve smlouvě se totiž dočtete, že firma Stříbrný 
potok si chtěla dát od obce garantovat přítok vody 
1.150 m3 na jeden svůj plánovaný dům (to je deseti-
násobek tabulkové spotřeby jedné české domácnos-
ti!) a to i kdyby voda ve Vlencích kompletně vyschla. 
A v případě, že by bylo méně vody, měla obec firmě 

Stříbrný potok přenechat výhradní právo na jeden ze 
svých vrtů. Jinými slovy - obyvatelé domů pana Dura-
se by se cákali v bazénu a obyvatelé horní Litně by 
současně chodili pro vodu k cistrně s lahvemi.

Druhé nepřijatelné ustanovení této smlouvy říká, 
že se obec Liteň zavazuje dát si od firmy Stříbrný 
potok odsouhlasit všechny své rozvojové zámě-
ry, všechny změny územního plánu. Tedy o další

výstavbě by nerozhodovalo volené zastupitelstvo, 
ale nikým nevolená soukromá společnost Stříbrný 
potok. Tohle je privatizace státní správy.

Společně se můžeme zamyslet nad důvody, proč 
by měl městys takto protěžovat majitele ještě nee-
xistujících domů na úkor obyvatel stávajících, a proč 
by podmínkou jeho dalšího rozvoje měl být souhlas 
soukromého subjektu.

Důvody pro tak náhle svolané mimořádné zase-
dání zastupitelstva kvůli této pro obec nevýhodné 
a nedůležité smlouvě, se však brzy ukázaly v plném 
světle.  A souvisely s kolaudací čistírny odpadních 
vod.

Po více jak roce od přesunutí ČOV totiž nebylo prove-
dené převedení pozemku pod čistírnou a pod příjezdovou 
komunikací k ní na obec Liteň. A světe div se, oba tyto 
pozemky patřily Střbrnému potoku.  Tuto skutečnost náh-
le zjistil pouhý týden před kolaudací dostavěného díla za 
desítky miliónů korun obecní stavební a investiční technik 
pan Havelka, a poukázal na to, že pozemky nám nepatří a 
kolaudace je proto nemožná. Důsledkem by byla finanční 
katastrofa pro obec - vracení dotace a následné zadlužení.

Filip Kaštánek, zastupitel Běleč

Pitná voda jen pro vyvolené? Neuvěříte, co všechno se v Litni mohlo stát.

Symbolicky na Den boje za svobodu a demokracii jsme se v Bělči sešli při vysa-
zování stromků. Šlo o pokračování aktivity sdružení Bělč, týkající se obnovování 
stromořadí a polních cest v okolí Bělče. 

Byly dosázeny jabloně podél silnice z Bělče na Vlence, což toto už tak moc hezké 
místo ještě zkrášlilo. Hodně jabloní už ve stromořadí chybělo a nyní alej půso-

bí celistvěji. Dosázeny byly staré odrůdy jabloní. Druhým místem bylo posezení 
s houpačkami u bělečské pískovny – zastavení na Naučné stezce Liteň. Šlo nám 
především o zútulnění tohoto místa, které je hojně navštěvováno rodinami s dět-
mi, turisty, cyklisty, místo je častým cílem procházek. Vysadili jsme zde čtyři jeřá-
by – jeřáb břek, který bývá na podzim krásně červeně zbarvený, tři stromky jeřábu 
muku a dva keře arónie. Stromy místo lemují, takže vytvářejí jakýsi chráněný pro-
stor pro posezení a dětské hry. Akce proběhla díky finanční podpoře městyse,  za 
pomoci Lenky Jelenové a v neposlední řadě diky pracovnímu zápalu Bělečských.

Eňa Mádrová za občanské sdružení Bělč

Stromky zalili hasiči svojí Tatrou, což se libilo zvláště dětem.
foto: Filip Kaštánek 

Nové stromořadí vysázeli i v Hlásné Třebáni
foto: Filip Kaštánek

Všichni se shodli, že příští rok budeme pokračovat.
foto: Radek Čáp

Nová alej Na stráňkách vysázena

Stromy vysázeny i v Bělči
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foto: Karel Tůma
Čerpací stanice, pohled ze severozápadu



Rádi otiskneme jakýkoli slušně vyjádřený názor, 
budeme nadšeni za argumentační rovinu. Jakákoli 
věcná diskuze podporuje řešení nahromaděných 
problémů, rozdílné názory nejsou projevem nesná-
šenlivosti neb nenávisti, ale podporují demokratic-
kou diskuzi, která v Litni pohříchu schází. Předstíra-
ná neutralita, kdy mnozí neříkají nahlas, co si myslí, 
jen napomáhá zlu obecně. Nic se nevyřeší samo, za 
správnou věc je potřeba bojovat.

Často se setkávám s postojem, kdy mi v soukro-
mém rozhovoru všichni přiznávají podporu a žádají, 
abych se zasadil za vyřešení toho či onoho. Mají-li 
však jít s sebou a projevit veřejně svůj názor, bojí se. 
Proto říkám každému, aby se nebál. Bez osobní sta-
tečnosti každého jednotlivce se řešení nedočkáme. 
Na druhou stranu je v Litni a Bělči už obrovská skupi-
na těch, kteří neúnavně pomáhají a pracují na zlep-
šení poměrů v naší obci. Patří jim za to velký dík. Dů-

kazem budiž tento výtisk Liteňského zrcadla, v němž 
se spojilo několik spolků zde působících. A všichni 
budeme rádi, když se přidají další.

Je jasné, že mnozí budou LZ vyčítat ostrost s jakou 
komentuje naše problémy. Ovšem my nechceme mít 
ze Zrcadla selanku, kde se všichni na palubě plácají 
po ramenou jakou pěknou loď to máme, když podpa-
lubí je už téměř plné vody. Jinak řečeno: všichni jsme 
pozitivní lidé s obrovskou chutí do práce. Zároveň 
však vidíme problémy a systémové nedostatky, které 
kolem sebe máme.

K těm zásadním patří naprosto nefunkční vedení 
obce v čele se starostou Horákem a jeho nejbližším spo-
lupracovníkem Havelkou. Naprostá absence moderních 
nástrojů v podobě výpočetní techniky při prezentování 
jednotlivých bodů jednání Zastupitelstva, kdy mno-
hým nejenom chybí počítač (na poradách vedení firem 
nepostradatelná věc), ale nemají ani papír a tužku. Tento 

amatérismus vrcholí právě nyní při projednávání roz-
počtu obce na další rok. Nepráce s údaji z let minulých 
a se statistikami čísel, grafy a trendy předurčuje jakékoli 
plánování k nezdaru.

Karel Tůma píše na jiném místě o tragickém stavu toho-
to jednání, kdy jsou Nezávislí vyšachováni náhlou změnou, 
termínu porady pouhý jeden den po dohodě.

Přes všechna nejen výše popsaná negativa se Nezá-
vislým daří propašovávat na pořad jednání opravu nut-
ná témata směřující k rozvoji Litně a získávání peněz z 
dotačních programů. Samotnou práci však musí vykonat 
starosta se svými lidmi, které na radnici má. A tým má 
vpravdě početný. Při červencové kontrole čítal na 15 plat-
ných různých pracovních smluv, k jejichž proplácení slouží 
neprůhledná položka „Údržba zeleně“ ve výši 1 milionu 
ročně.

Filip Kaštánek, Běleč

...pokračování ze strany 1
o všechny ty hodnoty, o kterých určitě všichni dobře 
víme, nicméně děláme málo pro jejich naplnění, z nás 
dělá teprve svobodné a sebevědomé lidi, spoluobčany, 
přátele. Pokud bychom našli čas alespoň na zamyšle-
ní se a zastavení se s tím, že se ohlédneme dříve než 
na smrtelné posteli, zjistili bychom, že s každodenním 
usilováním o čestnost, pravdivost, statečnost, sounále-
žitost, pochopení a toleranci stojí a padá naše existence.

Většina z nás si nenechá ujít tu pravidelnou podvečerní 

porci informací o událostech ze světa v televizi a v nej-
bližším okolí jakoby se nic důležitého a zásadního pro nás 
samotné nedělo. Zřejmě asi neděje, protože vše nechává-
me na někom. Všechen ten povrchně vnímaný mediální 
prostor nám bere tolik času a nepřináší nic jiného než dez-
iluzi a odvádění pozornosti od nás   samých, od prožívání 
vlastních životů a pro nás samé podstatných a důležitých 
věcí. Protéká nám tak život mezi prsty. 

Liteň jsme si vybrali my nebo naši předci jako místo, 
kde založit rodinu, nedaleko velkoměsta, které poskytu-
je všechny atributy moderního životního stylu a přitom 
v krásné krajině, kde děti vyrůstají v souladu s přírodou, 
kde zažijí vše, co přinášejí všechna roční období a pro 
nás je Liteň příslibem klidně stráveného stáří. Nyní si ale 
protřete oči a zkuste  upřímně  odpovědět  na to, zda pro 
to všechno, co chcete, nemůžete udělat více. Pokud jste 
spokojeni a nevidíte,  co byste měnili nebo vylepšovali, a 
nic vám nebrání v naplnění vašich ideálů, tak žijete právě 
v té mnou popisované bublině, protože taková Liteň zatím 
určitě není! Kdo zavítal během prvního roku 

od voleb do zastupitelstva a volby starosty na zasedá-
ní  zastupitelstva, nebo si alespoň pustil záznam ze 
zasedání z webu nebo facebooku Nové Litně, už ví, 
že u nás je slovo starosta odvozeno spíše od starostí,
starostí se starostou a jeho vedením obce. Pro všechny ty, 
kteří dokáží analyzovat informace, vyhodnocovat fakta a 
vyvozovat závěry alespoň pro sebe samého, a navíc pro 
něj platí, že nezahořkl a nezlenivěl, musí  vpravdě bít na 
poplach. Za nově vzniklý spolek sídlící a působící v Litni se 
musím zásadně ohradit a ozvat pro způsob projednávání 

návrhu rozpočtu obce na rok 2016. Návrh předložený bez 
možnosti spolupráce na jeho znění opozicí z řad Nezávis-
lých,kteří mají enormní zájem na zprůhlednění a zlepšení 
jeho celé struktury je přímým útokem na demokratické 
principy a zastupitelskou demokracii. Vedení   obce obešlo 
zastupitelstvem odsouhlasený termín projednávání roz-
počtu na 1.12.2015 a to pouhý jeden pracovní den a víkend 
po tomto rozhodnutí, kdy sekretářka úřadu oznámila 
emailem, že druhý den tedy v úterý 24. 11. 2015 se bude 
navrhovat prakticky nejzásadnější dokument hospodaře-
ní a fungování obce jako celku, tedy všech sídlících a sdru-
žených organizací, úřadu obce a obyvatel Litně. 

V tomto návrhu rozpočtu se opět po roce opakují 
všechny neduhy z minulého roku. Nepočítá se s prakticky 
žádnou   investiční  činností obce, jeden z nemnoha inves-
tičně využitelných majetků obce zůstává v pronájmu za 
1,-Kč ročně soukromému subjektu zastupitele Havelky, a 
obec nadále nenárokuje další podmínky jejího využívání 
prakticky žádnou podmínkou či požadovaným příno-
sem pro obec, naopak doplácí na jeho údržbu a provoz. 

Nevypracovávají se nové projekty, ani je obec nezadává, 
nevyhlašují se konkurzy na jakoukoli pozici nebo soutě-
že ohledně architektury, úpravy zeleně, kulturních akcí, 
výstav, festivalů a služeb, nevypisují se granty. Vládnoucí 
část zastupitelů dala nám všem najevo, že nepočítá s naší 
spoluprací a účastí na společné věci, kterou by mělo být 
zlepšení života občanů a návštěvníků obce. Z hlubší analý-
zy rozpočtu na rok 2015 a srovnáním s návrhem letošním 
je jasné, že se  ještě více přidělených státních peněz roz-
dělí na hojení ran a léčení nemocí skomírajícího těla obce 
a s prevencí a podporou duševního zdraví a vitality obce   
musí přijít někdo jiný a jindy. Nejbolestivěji  vnímám  pře-
rozdělování  financí  mezi výdaji na kulturu a úpravu zeleně 
a navýšení prostředků do položky rozpočtu ostatní výdaje. 
Jestli letošní rok spotřebovala obec na úpravu zeleně 1 mil. 
Kč a není za ní vidět prakticky nic a další rok se navýší tyto 
promrhané prostředky o další půl milion na 1,5mil. Kč s 
tím, že se zároveň nepřidá a dokonce  ubere na možné kul-
turní a sociální projekty, je už   opravdu načase, dát najevo, 
že tu žijí   lidé, a nebo toužebně očekávat v Litni Rajskou 
zahradu se všemi jejími pokušeními.

Naše obec rezignovala na dobývání prostředků pro 
možnost zlepšení života jejích obyvatel, ba co víc, jsme v 
recesi. Neschopností a neaktivním přístupem k veřejné 
správě, odmítáním a zastavováním všech rozumných   ná-
vrhů opozice, přenáší vedení obce náklady tzv. záporných 
externalit na nás, na občany. Od znečišťování životního 
prostředí, neochoty spolupracovat s odborníky na pro-
jektech pro zlepšení   infrastruktury a zeleně, nedodržo-
váním dohod a odsouhlasených bodů zastupitelstvem, po 
uzavírání nových nevýhodných smluv a nerozporováním 
starších dohod zhoršujících životní podmínky občanů 
nebo zvýhodňujících malou skupinu na jedné straně na  
úkor většiny. Jde o pomalou likvidaci stabilizačních me-
chanismů veřejného života naší společnosti, neochotu 
podporovat sociální jistoty, aktivity spolků a občanské 
iniciativy, projekty pro rodiny s dětmi  apod., kdy za námi 
zůstává celkově nezdravé   společenské klima. Vládnoucí 
pětka takto navrženým rozpočtem ani nepočítá s tím, 
že ten drobný příjem obce z daní a poplatků vybraných 
od občanů, pozitivní externality, vrátí občanům formou 
podpory   jejich aktivit a utopí je raději v moři neopodstat-
něných výdajů. Nám všem tady ještě naštěstí zbývají další 
pozitivní externality, jako jsou spolupráce, sdílení a schop-
nost učit se jeden od druhého. 

V Litni je mnoho schopných a organizovaných lidí, 
kterým není jedno, co se s jejich obcí, úřadem, životním   
prostředím, kulturním a sociálním prostorem, infrastruk-
turou a obecními rozpočtovými prostředky děje!

MgA. Karel Tůma, Předseda spolku Liteňský Pupík

Neutralita pomáhá zlu

Liteň v recesi
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ilustrace: Liteňský pupík



Konec listopadu je také obdobím,kdy se můžeme 
poohlédnout za děním a výsledky  v našem fotbalo-
vém klubu FC Liteň. Jak tedy dopadly boje na zeleném 
trávníku v podzimní části ve fotbalových soutěží?

Již několik let v mládežnických kategoriích máme 
společná mužstva s klubem ze Zadní Třebaně a to 

hlavně z důvodu naplnění a zkvalitnění hráčských 
soupisek.Toto spojení má velké pozitivum v tom, že 
jsme více schopni sestavit mužstva, která konkurují 
dětem např. z Berouna, Králova Dvora, Zdic, atd., kde 
mají širší hráčské kádry. V součastnosti máme V Litni 
a Třebani starší přípravku, mladší a starší žáky. Nejví-
ce se dařilo starším žákům, kteří obsadili v okresním 
přeboru 4.místo s vyrovnanou bilancí 4 výhry, 4 pro-
hry z 8 zápasů při skóre 30:12. Vynikající střeleckou 
formu má Tomáš Krtek (10 branek) a Břéťa Vlasák 
(7 branek). Posledně jmenovaného si k tréninkům  
vyhlédli trenéři z Králova Dvora. Ale i ostatní kluci 
zahráli skvěle a tak můžeme být spokojni i s předve-
denou hrou.

Starší přípravka a mladší žáci jdělají první fotbalo-
vé krůčky. Je na nich vidět nejenom radost z fotbalu a 
zápal do hry,  ale i technické a taktické pokroky. Chtěl 
bych při této příležitosti velmi poděkovat mládežnic-
kým trenérům Kavalírovi a Jílkovi za jejich perfektní a 
obětavou práci.

Horší je situace v mužské kategorii, kde se nám 
nedaří výsledkově ani herně. V poslední možné sku-
pině, tedy ve 4.třídě, jsme skončili na předposledním 
místě. Bilance je ,,strašidelná“. Devět porážek a jen 
dvě vítězství při skóre 15:47...

Důvodů tohoto špatného vysvědčení bylo několik. 
Tím nejdůležizějším faktorem je hlavně velice úzký 
kádr. A k tomu se přidalo postupně několik zraně-
ných hráčů... Vrcholem byla kontumační prohra v 
Chyňavě, protože se liteňští borci k zápasu nesešli.
Přál bych si, aby se situace zlepšila a doufám, že si 
někteří hráči sáhnou do svědomí a budou si plnit 
zodpovědněji své povinnosti ke svému klubu, který 
zanedlouho  oslaví stoleté výročí od svého založení. 

Miloslav Kliment, předseda FC Liteň

foto: FC Liteň

FC Liteň hlásí: „Mládež lepší mužů“

Kultura

Milí přátelé, v sobotu 5.12.2015 od 17h opět  přijdou do klubu Sv. Mikuláš, 
anděl a laskavý čert, kteří rádi ocení, vašimi dětmi přednesenou básnič-
ku, zazpívanou  písničku, předvedenou skladbu na hudební nástroj nebo 
taneční výstup.

Krásné adventní dny přeje, Klub přátel Lhotky, www.kopl.eu

foto: Karel Tůma

foto: FC Liteň
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Lorenzo Monaco: Klanění mágů (1421)
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Spolek Liteňský Pupík ve spolupráci se Školou domácího vzdělávání Evy Nolčové, Stáj bílý kámen ve Lhotce a Dramatickým kroužkem 

Liteňského Pupíku si Vás dovolují pozvat na společnou Obchůzku Sv. Lucií. Prosím šiřte a přijďte podpořit nás dospěláky a hlavně děti.
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V této části našich novin rádi uveřejníme Vaše výtvarná a fotografická díla. Můžete udělat radost svým dětem a zveřejnit jejich mal-
by, kresby. Své práce prosím zašlete na email: litenskypupik@email.cz

Dorota Tůmová (6 let) 

Andělský motýl / 2015

8



9

sudoku pro začátečníky sudoku pro pokročilé

Hledá dopisovatele a spolupracovníky

VOLEJTE 724 353 754
PIŠTE litenske.zrcadlo@email.cz

Není Vám lhostejný  osud Váš a Vašich dětí?

Myslíte, že máte, co říci?

Máte talent, píšete povídky, blog?

Organizujete kulturní, sportovní a jiné společenské události? 

Potřebujete propagaci?

Pak hledáme právě Vás!

ilustrace: Liteňský pupík
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M A J U T P S K Ť B M Í N U S K R O U P Y R I T B
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AKROBAT  - ALMUŽNA  - ANODA  - ARBITR  - ARZENÁL  - ASTRA  - ATAMAN  - ATOLY  - AZALKA - 
BACIL - BIOZOL - BLANÍK - BLATKA - BOMBARDA - BORKA - BOUNTY - BUDKA - BUSINA - CITÁT - 
DIASPORA  -  DRES  -  DUBLIN  -  DUTINY  -  HOBOJ  -  HONDA  -  HONOR  -  HRADIŠŤAN  -  IKONA - 
JANTAR - JAPAN - JARL - JELITO - KAJAK - KAJMAN - KALAMBÚR - KAZATELKA - KÉRKA - KRAAL - 
KALBA - KATKA - KEPORKAK - KOMINÍK - KONÍK - KONTRABAS - KONZUM - KORYTO - KRAKATIT - 
LÁTAČ - LEADER - LELEK - LEROS - LIKUS - MALÉR - MASÉR - MINARET - MINOTAUR - MÍNUS - 
MLATO  -  NAŽINA  -  NÁBOR  -  NADACE  -  NADLIDÉ  -  NADORAZ  -  NÁLEZ  -  NEOCÉN  -  NERVY -
NEZNABOH - NILON - NOREK - NUSLE - ONASIS - PALADIN - PALICE - PATRON - PILKA - PLAVUŇ -
PRYČNA  - PRIOR  - PRUŽINA  - PULEC  - PYRIT  - RACEK  - RADIÁNY  - RAJEC  - RÁKOS  - RÁNKO - 
RETARDÉR  - ROCKERKA  - ROKLE  - ROPA  - RTÍK  - ROUPY  - ROYAL  - RUBÍN  - RYBÍZ  - RYTINA - 
SARACÉN - SATÉN - SATYR - SCRIPT -SÉRA - SILNICE - SLIB - SLOVO - SLUJ - SMAJLÍK - STEP - 
STYRIN  - TAHAČ  - TARASY  - TEÁTR  - TENDR  - TOAST  - TRASA  - TRAŤ  - TRIAL  - TRŮN  - TYGR - 
UNIKA  - VOLTA  - VŘAVA  - ZDROJE  - ZEBRA  - ZINEK  - ZRNKA  - ŽABKA  - ŽALÁŘ - ŽATEC 

ilustrace: Liteňský pupík
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OVOCNÁ BALKÁNKSÝ MAĎARSKÝ SLOVEN.
ZAHRADA POKRM BÁSNÍK PŘEDLOŽKA

SPORTOVNÍ
KLUB (zk.)

SETINA
HEKTARU

ŠPÁDOVÁ
KARTA

SÍDLO PAPUI- INIC. HERCE
NOVÉ GUINEI PRACHAŘE ZNAČKA

HYBNÁ OSOBNÍ AKTINIA
SÍLA ZÁJMENO

 

VERŠ
(franc.)

OBEC U
DOMAŽLIC

KRÁL
PAN ZVÍŘAT NEPATRNÝ

SIMPSON PORÁŽKA OBNOS
V BOXU

PLETENEC
VLASŮ

VÝMĚŠEK
KŮŽE

ZNAČKA
NEPŘETR- SODÍKU

ŽITÝ KARETNÍ
HRA

INIC. REŽIS.
KACHYNI

NÍZKÉ
DŘEVINY

POTRAVA
© Martin Kratochvíl, http://www.krizovky.4fan.cz VELRYB

AFRICKÝ 
KMEN 

(LIBÉRIE)

TŘETÍ ČÁST 
TAJENKY

PRVNÍ ČÁST 
TAJENKY

DRUHÁ 
ČÁST 

TAJENKY

K NIČEMU

PYSK

AŤ

POHOVKA

NÁPĚV

TALIÁN

KOHOUT

POVODEŇ

STĚNY
PÍSEŇ 

KELTSKÝCH 
BARDŮ

PODIV

JEV
ASIAT

PŘEDLOŽKA

PROTIKLAD

z

NEDOPALEK

ZPÍVAT

zzz

z

Vydává SDRUŽENÍ SPOLKŮ LITEŇ & BĚLEČ, Běleč 721, 267 27 Liteň, tel. 724 353 754
e-mail: litenske.zrcadlo@email.cz
Nevyžádané rukopisy se nevracejí

Budeme rádi za Váš, třeba i minimální, příspěvek na vydání dalšího čísla těchto samizdatových novin.
Prosím uveďte var. symbol 124 a do poznámky pro příjemce Liteňské zrcadlo. Děkujeme
číslo účtu spolku Nová Liteň: 107-839 525 0237/0100 Komerční Banka
číslo účtu spolku Liteňský Pupík: 1456126028/3030 Air Bank
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ilustrace:
Liteňský pupík


